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Предсърдното мъждене увеличава 
тромбоемболитичния риск,особено в мозъка

 ПМ увеличава 5 пъти риска от 
инсулт1

 Изследване показва,че 20% от 
всички инсулти са свързани с ПМ2

 ПМ често е асимптомно3

 Липсата на 
симптоми(напр.сърцебиене) не 
означава по-малък риск от 
тромбоемболизъм3

1. Wolf et al. Stroke 1991;22:983-8.
2. Friedman et al. Circulation 1968;38:533-541.
3. Flaker et al. Am Heart J 2005;149:657-63.
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Изборът на подходяща антитромботична терапия е важно 
решение при ПМ

КървенеИнсулт

Цел: намаляване на риска от 
тромботични събития с приемливо 

увеличение хеморагичните 
усложнения

БАЛАНСИРАНЕ НА РИСКА

Fang MC. Ann Intern Med 2011;155:636-7.
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Apixaban: Нов инхибитор на фактор Xa (fXa)

Apixaban, структурно нов и неутрален 
бицикличен пиразол, притежава 
следните качества:

– Бионаличност: 58%
– Приемът на храна не променя бионаличността
– Малък обем на разпределение: 0.2 L/kg
– Нисък клирънс: 0.02 L/kg/h
– Полуживот: T1/2 ≈ 12 h
– Множество пътища за елиминация/екскреция: 25% 

бъбречна
– Няма индукция или инхибиция от CYP
– Високо селективен за инхибиция на фактор Xa : Ki = 

0.08 nM
– Не се образуват реактивни междинни продукти
– В клиничните проучвания не са наблюдавани 

органна токсичност, чернодробни отклонения или 
удължаване на QTc интервала

Pinto DJ et al. J Med Chem. 2007;50:5339-5356.
He K et al. Poster presented at: 48th Annual Meeting of the American Society of Hematology; December 2006; Orlando, FL. Poster 38-I.
Frost C et al. Poster presented at: 21st Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis; July 2007; Geneva, Switzerland.
Lassen MR et al. J Thromb Haem. 2007;5:2368-2375.
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Aдаптирано по Feng Y et al. Презентирано на: 21st Congress of ISTH; July 2007; Geneva, Switzerland. Poster P-M-663.

Да се увеличи ефикасността,без да се увеличава риска от 
кървене

AUCss: Площ под кривата на плазмената концентрация -време в стабилно състояние

Изборът на апиксабан BD режим на дозиране при 
всички проучени показания се основава на ясната 
обосновка:
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КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ ОТ 
ТЕРАПИЯ С APIXABAN ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО 

МЪЖДЕНЕ
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*Пациенти с ≥2 от следните: възраст ≥80 години, тегло ≤60 kg, или серумен креатинин ≥1.5 
mg/dL (133 μmol/L)

1. Apixaban SmPC 2012.   2. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.   3. Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

ARISTOTLE2 AVERROES3

Рандомизирано, двойно-сляпо, double-
dummy, с актовна контрола, 
международно проучване

Рандомизирано, двойно-сляпо, double-
dummy, с актовна контрола, 
международно проучване

Повече от 18 000 пациенти с НКПМ Повече от 5500 пациенти с НКПМ

Които са показани за лечение с VKA Които не са показани за лечение с VKA

Пациентите получават apixaban 5.0 mg 
BD 

(или 2.5 mg BD при определени 
пациенти*) 

или warfarin (INR с прицелни стойности 
2.0-3.0)

Пациентите получават apixaban 5.0 mg 
BD 

(или 2.5 mg BD при определени 
пациенти*) 

или ASA 81-324 mg

Общо 23 799 пациенти са рандомизирани в клиничната програма, 
включително 11 927 рандомизирани към лечение с apixaban1

Клинична програма за демонстриране ефикасността и 
безопасността на apixaban за превенция на инсулт и 
системен емболизъм при пациенти с НКПМ1
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ARISTOTLE: дизайн на проучването и цели1

Основната цел на проучването е да се определи дали апиксабан е не по-малко 
ефективен от варфарин за профилактика на инсулт и системен емболизъм.

 Ако е не по-малко ефективен,следните крайни точки са тестване за по-голяма 
ефективност:1,3

• Инсулт или системен емболизъм (първична крайна точка за ефективност)
• ISTH  масивно кървене (парвична крайна точка за безопасност)
• Смърт поради всякакви причини (ключова вторична крайна точка)

8

1. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-992.    2. Lopes et al. Am Heart J 2010;159:331-9.     3. Apixaban SmPC 2012.    

*448 необходими са проучвания на първични събития
†≥2 от следните неща: възраст ≥80 години, тегло ≤60 kg, ниво на серумния креатинин ≥1.5 mg/dL (133 

µmol/L)

Пациентска популация2

 Възраст ≥18 години
 Пациенти с NVAF и 

≥1 рисков фактор да 
инсулт

Apixaban 5.0 mg oral BD
(2.5 mg пероралноl BD при избрани 

пациенти† [4.7%])

Warfarin 
(коригирани на INR от 2–3)

Event Driven*

Рандомизирано 
двойно сляпо
 double-dummy
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ARISTOTLE:  Apixaban превъзхожда warfarin 
в превенцията на инсулт или SE
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Adapted from Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Месеци

Apixaban

Warfarin

No. в риск
Apixaban 9,120 8,726 8,440 6,051 3,464 1,754
Warfarin 9,081 8,620 8,301 5,972 3,405 1,768

0 6 12 18 24 30

0

1
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4

HR 0.79 (95% CI: 0.66-0.95) 

p<0.001 за non-inferiority
p=0.01 за superiority 

21% RRR
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Adapted from Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

No. в риск
Apixaban 9088 8103 7564 5365 3048 1515
Warfarin 9052 7910 7335 5196 2956 1491
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ARISTOTLE: Apixaban значимо намалява 
риска от голямо кървене* спрямо warfarin 

* Голямо кървене, дефинирано според критериите на ISTH 

31% RRR

HR 0.69 (95% CI: 0.60-0.80); 
p<0.001 
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ARISTOTLE:  Apixaban превъзхожда warfarin 
в намалението на общата смъртност 

 Figure created from data in Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Обща смъртност*

3.94%
669/9081 3.52%

603/9120

11% RRR HR: 0.89 
95% CI: 0.80-0.998; 
p=0.047 

Warfarin Apixaban
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*Key secondary efficacy endpoint
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ARISTOTLE: Ефикасност според вида инсулт 

Apixaban Warfarin

0.5 1.0

В полза на apixaban В полза на warfarin

HR 95% CI

212 (1.27) 265 (1.60) 0.66-0.950.79

1.50.0

No. на събития (%/год)

2.0

Инсулт/SE

199 (1.19) 250 (1.51) 0.65-0.950.79Инсулт

162 (0.97) 175 (1.05) 0.74-1.130.92
Исхемичен или неопределен 
инсулт*

40 (0.24) 78 (0.47) 0.35-0.750.51
Хеморагичен инсулт

84 (0.50) 117 (0.71) 0.54-0.940.71
Инвалидизиращ или фатален 
инсулт

*неопределен инсулт има при 14 пациенти в групата на apixaban и 21 пациенти в групата на warfarin. Сред 
пациентите с исхемичен инсулт хеморагична трансформация е настъпила при 12 пациенти с apixaban и  20 с 
warfarin.

Adapted from Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.
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Нежелани лекарствени реакции и чернодробни 
функционални тестове*

N (%) Apixaban
(N=9088)

Warfarin
(N=9052)

Общо пациенти с нежелано събитие 7406 (81.5) 7521 (83.1)
Общо пациенти със сериозно нежелано 
събитие 3182 (35.0) 3302 (36.5)

Прекъсване на лечението поради нежелано 
събитие 688 (7.6) 758 (8.4)

АЛАТ или АСАТ > 3X ГГН и общ билирубин > 2X 
ГГН 30/ 8788 (0.3) 31/ 8756 (0.4)

АЛАТ или АСАТ > 3X ГГН и общ билирубин > 2X 
ГГН и алкална фосфатаза <2X ГГН 17/ 8786 (0.2) 19/ 8755 (0.2)

Повишаване на АЛАТ    
   > 3X ГГН 100/ 8790 (1.1) 89/ 8759 (1.0)
   > 5X ГГН 45/ 8790 (0.5) 47/ 8759 (0.5)
   > 10X ГГН 16/ 8790 (0.2) 20/ 8759 (0.2)
   > 20X ГГН 8/ 8790 (<0.1) 12/ 8759 (0.1)

*в популацията с пациенти за оценка на безопасност, получили поне 1 доза лекарство
АЛАТ = alanine aminotransferase; AСАТ= aspartate aminotransferase; ГГН, горна граница на нормата

Granger CG et al. N Engl J Med 2011;10.1056/NEJMoa1107039 supplementary appendix. NEJM.org 28 August 2011

ARISTOTLEARISTOTLE
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Apixaban е единственият перорален антикоагулант, 
който превъзхожда warfarin във всичките  3 крайни 
цели 

По-добра превенция на 
инсулт/системен 

емболизъм
Намалява повече
голямото кървене

Намалява  повече
общата смърност

21% RRR
p=0.01  

31% RRR 
p<0.001 

11% RRR
p=0.047 

Първична 
крайна цел за 
ефикасност

Първична крайна 
цел за 

безопасност

Основни 
вторични 

крайни цели
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at

e 
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 / 
ye
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)

► Медианен период на проследяване 1.8 години

Figure created from data in  Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

3.94%
669/9081 3.52%

603/91203.09%
462/9052

2.13%
327/90881.60%

265/9081 1.27%
212/9120

Apixaban
Warfarin (target INR 2.0-3.0)
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За всеки 1000 пациента с ПМ, лекувани в 
продължение на 1.8 години, apixaban е 

предотвратил в сравнене с warfarin

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

6 
инсулта

15
големи 

кръвоизливи

8
смърт
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ARISTOTLE: Заключение 

 При пациенти с ПМ и поне един допълнителен рисков фактор за 
инсулт apixaban значимо намалява риска спрямо warfarin за:
– Инсулт или системен емболизъм с  21% (p=0.01)
– Големи кръвоизливи с 31% (p<0.001)
– Обща смъртност с  11% (p=0.047)

 Резултатите се запазват в различните подгрупи – географски 
регион, предишен прием на warfarin, възраст, пол, рискови 
фактори за инсулт, както и в други предварително дефинирани 
подгрупи

 Apixaban има приемлив профил на безопасност, без 
неочаквани нежелани събития и с по-ниска честота на прекъсване 
на терапията спрямо warfarin

Granger CG et al. N Engl J Med 2011;10.1056/NEJMoa1107039. NEJM.org 28 August 2011

ARISTOTLEARISTOTLE
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APIXABAN СПРЯМО ASA: 
РЕЗУЛТАТИ ОТ AVERROES 

 Apixaban Clinical Trial Data 
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AVERROES: дизайн на проучването1,2

Основната цел на проучването е да се определи дали апиксабан превъзхожда 
ASA за предотвратяване на инсулт или системен емболизъм.
• Primary efficacy outcome: Инсулт или системен емболизъм
• Primary safety outcome: Сериозно кървене

1. Apixaban  SmPC 2012.     2. Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-817.

Apixaban 5.0 mg BD
(2.5 mg при избрани пациенти* 

[6.4%])

ASA 81-324 mg OD**

Event Driven
N=5599

*Пациенти с ≥2 от следващите: възраст ≥80 години, тегло≤60 kg, серумен креатинин≥1.5 mg/dL 
(133 μmol/L).
**Изборът на ASA доза  от 81, 162, 243, or 324 mg е било по преценка на изследователя 
като91% от пациентите,получаващи  81-mg (64%) или 162-mg (27%) доза  са на рандомизация.

Рандомизирано, 

двойно-сляпо
 double-dummy

Пациентска популация
 Пациенти ≥50 години с NVAF 

и ≥1 рисков фактор за инсулт
 Not receiving VKA therapy 

(demonstrated or expected 
to be unsuitable for VKA)

Средно проследяване: 1.1 година



EU API315
Subject to local prior approval by BMS/Pfizer, as per relevant SOP and local rules, 
slide may be used with external audiences in local BMS/Pfizer arranged meetings

AVERROES: Apixaban превъзхожда ASA
в превенцията на инсулт или системен емболизъм*

Адаптирано по Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

No. в риск
Apixaban 2808 2758 2566 2125 1522 615
ASA 2791 2716 2530 2112 1543 628
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Месеци

Apixaban

ASA

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 3 6 9 12 18

55% RRR

HR 0.45 (95% CI: 0.32-0.62) 

p<0.001 за superiority 

*първична цел за ефикасност
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AVERROES: сходен риск от голямо кървене* между 
apixaban и ASA

Адаптирано по Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

No. в риск
Apixaban 2808 2759 2566 2120 1521 622
ASA 2791 2738 2557 2140 1571 642

0 3 6 9 12 18

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020
Ку

м
ул
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 р
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к

Месеци 

Apixaban ASA

HR 1.13 (95% CI: 0.74-1.75); 
p=0.57

*първична цел за безопасност
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AVERROES: По-малко пациенти в групата на  apixaban 
са имали сериозни НЛР спрямо групата на ASA

Събитие Apixaban
(N=2808)

ASA
(N=2791)

Общо паациенти със сериозна НЛР 22.2% 27.2%1

Инфекции и инфестации 4.2% 5.3%2

Нарушения на нервната система 3.0% 6.6%1

AСАT или AЛАT ≥ 3x ГГН 1.4% 1.6%

AСАT или AЛАT ≥ 10x ГГН 0.1% 0.2%

AСАT или AЛАT ≥ 3x ГГН и общ билирубин ≥ 2x 
ГГН 0.2% 0.4%

AЛАT = alanine aminotransferase; AСАT = aspartate aminotransferase; ГГН, горна граница на нормата

1. p<0.001; 
2. p=0.045.

Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.
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За всеки 1000 пациента с ПМ, лекувани в продължение 
на 1 година apixaban в сравненив с ASA:

 Предотвратява

– Инсулти или системни емболии при 21 пациента, 

– Смърт при 9 пациента,* 

– Хоспитализации за сърдечно-съдови събития при 33 
пациента, 

 За сметка на 2 големи кръвоизлива*

Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

*разликата между двете групи не е статичстически значима
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Обобщение

 В сравнение с ASA, apixaban значимо намалява риска от:

– Инсулт или системен емболизъм с 55%

– Инсулт с 54%, и исхемичен инсулт с 63%

 Apixaban не увеличава риска от кървене в сравнение с ASA

 Тези ползи се запазват във всички изследвани подгрупи, 
по-конкретно при пациенти с предшестващ инсулт/ТИА или CHADS2 ≥2, 
напр. пациенти с най-високия риск преди лечение

 AVERROES потвърждава, че пероралната антикоагулация трябва да е 
предпочитаният избор при всички рискови пациенти с ПМ

ESC препоръчва да се обмисли антитромбоцитна терапия само когато 
пациентът откаже всякаква ПОАК или не може да толерира ПОАК поради 
причине несвързани с кървене

Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.
Camm et al. Eur Heart J 2012;e-published August 2012, doi:10.1093/eurheartj/ehs253.
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Apixaban: голяма съвкупносто от доказателства за 
благоприятна поносимост

1. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.   2. Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.   3. Apixaban SmPC 
2012

ARISTOTLE study:
Apixaban vs. warfarin1

A non-inferiority  trial in warfarin suitable patients
(n=18,201) 

Significantly lower study drug discontinuation rate 
for apixaban vs. warfarin (25.3% vs. 27.5%, 
p=0.001) – median follow-up 1.8 years

Significant reduction in the risk of major bleeding 
with apixaban vs. warfarin (2.13% vs. 3.09% per 
year; p <0.001)
•No significant increase in major GI bleeding
(0.76% vs. 0.86% per year, p=0.37)

No significant increase in the rate of myocardial 
infarction for apixaban vs. warfarin 
(0.53% vs. 0.61% per year; p=0.37)

AVERROES study:
Apixaban vs. ASA2

A superiority trial in warfarin unsuitable patients
(n=5,599) 

Significantly lower permanent study drug 
discontinuation rate at 2 years for apixaban vs. 
ASA (17.9%/yr vs. 20.5%/yr p=0.03)

No significant increase in the risk of major 
bleeding with apixaban vs. ASA 
(1.4% vs. 1.2% per year; p=0.57)
•No significant increase in major GI bleeding
(0.4% vs. 0.4% per year, p=0.71)

No significant increase in the rate of myocardial 
infarction for apixaban vs. ASA 
(0.8% vs. 0.9% per year; p=0.59)

Чести нежелани лекарствени реакции за апиксабан са 
епистаксис,контузии,хематурия,хематом,очен кръвоизлив,стомашна хеморагия3
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ESC 2012 осъвременени препоръки – избор на 
антикоагулант

Adapted from Camm et al. Eur Heart J 2012;e-published August 2012, doi:10.1093/eurheartj/ehs253.

Неклапно ПМ Клапно ПМ*

<65 години и lone ПМ (включително жени)
No

Оценка на риска от инсулт (CHA2DS2-VASc score)

0 1 ≥2

Оценка на риска от кървене (HAS-BLED score)
съгласуване с разбиранията на пациента

No antithrombotic 
therapy

НОАК**

VKA 

Yes

**НОАК трябва да се имат предвид вместо VKA (INR 2–3) за повечето пациенти с ПМ. 

*Включва ревматична 
клапна болест и клапни 

протези

VKA

Терапия с ПOAК
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Apixaban  в клиничната практика за 
превенция на инсулт при 

предсърдно мъждене
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Терапевтични индикации на апиксабан при пациенти с ПМ

Превенция на инсулт и системен емболизъм 
при възрастни пациенти с неклапно 
предсърдно мъждене(NVAF),с един или повече 
рискови фактори,като: 

•Предхождащ инсулт или транзиторна 
исхемична атака (TИA); 
•Възраст ≥ 75 години; 
•Хипертония; 
•Захарен диабет; 
•Симптоматична сърдечна недостатъчност 
(NYHA клас ≥ II)

Apixaban SmPC 2012.
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 Противопоказания за апиксабан

* Като скорошна или минала стомашно-чревна язва,наличие на злокачествени заболявания с висок риск от 
кървене,минала  увреда на главния или гръбначния мозък,минала мозъчна,гръбначномозъчна илил очна 
операция,скорошен вътречерепен кръвоизлив,известни или подозирани варици на 
хранопровода,артериовенозни малформации,съдови аневризми или големи интраспинални или  мозъчно-
съдови аномалии;

**напр.НФХ,НМХ(еноксапарин,далтепарин и т.н),хепарин производни(фондапаринукс),орални 
антикоагуланти(варфарин,ривароксабан,дабигатран ит.н)

1. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от 
помощните вещества

2. Клинично значимо активно кървене

3. Чернодробно заболяване,свързано с коагулопатия и клинично 
значим риск от кървене

4. Лезия или състояние на значителен риск от масивно кървене*

5. Едновременно лечение с друг антикоагулантен агент**освен 
при обстоятелства на превключване на терапия от/към 
апиксабан или нефракциониран хепарин,когато се 
прилага в дози необходими за поддържане на 
проходимостта на централен венозен или артериален 
катетър

Apixaban SmPC 2012.
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      Дозиране при превенция на инсулт при NVAF

Препорачваната доза на апиксабан е 5 мг приет през устата два пъти 
дневно(BD)с вода,със или без храна. 

Apixaban SmPC 2012.

Самостоятелно тежко 
бъбречно увреждане 
(CrCl: 15-29 mL/min) 

Серумен креатинин ≥
1.5 mg/dL (133 µmol/L)

Телесно тегло ≤60 kg

Възраст  ≥80  години

Най-малко 2 
характеристики

Коригиране на дозата до 2.5mg BD

 Преди да започнете апиксабан трябва да бъде изследвана функцията 
на черния дроб

 Ако се пропусне доза,пациента трябва да вземе апиксабан веднага и 
след това да продължи с прием два пъти дневно,както преди

Apixaban
2.5mg BD
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КХП на Апиксабан препоръчва при пациенти с ПМ да се 
премине от VKA към apixaban или от apixaban към VKA

Преминаване на пациента от VKA терапия към 
apixaban

Преминаване на пациента от апиксабан към 
VKA терапия

Преминаване на лечение с парентерален антикоагулант(и обратно) може да се 
направи по време на следващата планирана доза

Apixaban SmPC 2012.
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Ръководство за прекратяване на апиксабан преди 
хирургични или инвазивни процедури

Избранаи процедури
Неотложни процедури

Нисък риск от кървене* Умерен или висок риск 
от кървене**

Най-малко 24 часа преди 
операцията или 
процедурата*

Най-малко 48 часа преди 
операцията или 
процедурата**

Трябва внимателно да се 
подходи,като се има впредвид 

повишения риск от кървене
Този риск от кървене трябва 

да се съпостави със 
спешността на интервенцията

31

*Интервенциите за които може да се очаква някакво кървене,което се случва 
да бъде минимално,некритично в неговото местоположение или лесно да се 
контролира

**Интервенции,за които вероятността от клинично значимо кървене не може 
да се изключи,или за които рискът от кървене би бил неприемлив

Apixaban SmPC 2012.
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 Управление на усложненията от кървене 

1. Apixaban SmPC 2012   
2. Escolar et al. Thromb Res 2012;130 (Suppl 1):S113, abstract no. C0122

Първи мерки1:
1. Лечението трябва да се преустанови

2. Източника на кървене трябва да се изследва

3. Започване на подходящо лечение,напр.хирургична хемостаза или 
трансфузия на прясно замразена плазма трябва да се обмисли

4. Приложението на активен въглен може да бъде полезно в случаите на 
предозиране на апиксабан или на случайно поглъщане. 

Ако животозастрашаващото кървене не може да се контролира от горните 
мерки,приложението на рекомбинантен фактор VІІа(rFVІІа) може да бъде 
уместно1.  

− Въпреки това в момента няма опит с употребата на rFVІІа при,получаващи апиксабан .  
− Повторно назначаване на  rFVIIa може да се приложи и да се титрира в зависимост от 

намаляването накървенето 

В in vitro проучване се показва,че  PCC или активиран PCC може да обърне антикоагулантното 
действие на апиксабан.2

PCC= Протромбин  комплекс концентрат
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 Как да приемат апиксабан пациентите с 
чернодробно или бъбречно увреждане

      Нарушена бъбречна функция                       Препоръки от КХП 

Леко или умерено бъбречно 
увреждане

Не се налага корекция на дозата,освен ако 
пациентът изпълнява критериите за намаляване 
на дозата до 2.5 mg BD въз основа на 
възрастта,телесното тегло и/или серумния 
креатинин

Тежко бъбречно увреждане 
(креатининов клирънс 15-29 mL/min) Редукция на дозата до 2.5 mg BD

Диализа Не се препоръчва

Бъбречна недостатъчност
(креатининов клирънс <15 mL/min) Не се препоръчва

Apixaban SmPC 2012.

    Преди да се започне апиксабан,трябва да се изследва функцията на черния  
дроб

Леко или умерено чернодробно 
увреждане
(Child Pugh A or B)

Да се взема с внимание.Не се налага корекция на 
дозата.

Тежко чернодробно увреждане Не се препоръчва

Чернодробно заболяване свързано с 
коагулопатия и клинично значимо 
кървене

Противопоказан
Пациенти с повишени чирнодробни ензими (ALT/AST >2 x ULN) или общ билирубин ≥1.5 x ULN са изключени от 
клиничните изпитвания. 
Затова апиксабан трябва да се използва с повишено внимание при тази популация.
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Препоръки,съгласно КХП на апиксабан,при пациенти 
с ПМ и съпътстващи заболявания

Не се препоръчва

Силни инхибитори,както на CYP3A4 ,така и на  P‑gp, като:
Азолови антимикотици (напр, ketoconazole, itraconazole, voriconazole and 
posaconazole) 
HIV –протеазни инхибитори (напр., ritonavir) 

Агенти,които се свързват със сериозно кърене,като: 
Tромболитични агенти, GPIIb/IIIa рецепторни антагонисти, тиенопиридини(напр, 
clopidogrel), дипиридамол, декстран и сулфинпиразон

Apixaban SmPC 2012.

Без промяна на дозата* Внимание

По-малко мощни инхибитори на 
CYP3A4 
и/или P‑gp, като: 
Diltiazem, naproxen, amiodarone, 
verapamil, quinidine

Поради тази причина индуктори на 
CYP3A4 and P‑gp

Силни индуктори както на CYP3A4 така 
и на P-gp, като:
Rifampicin, phenytoin, carbamazepine, 
phenobarbital and St. John’s Wort 

НСПВС,включително aspirin

*Освен ако пречат други фактори
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 Сигнална Карта на Пациента

Eliquis prescriber guide 2012.

*Сигналната Карта на Пациента дава информация на лекари,стоматолози и фармацевти 
за антикоагулантната терапия и съдържа важна информация за контакт в случай на 
извънредни  ситуации.

 Моля да дадете на всеки пациент,лекуван с апиксабан 2,5 
мг или 5 мг,тази Сигнална Карта на Пациента и да ги 
информирате за значението и последствията на 
антикоагулантната терапия.

 Особено трябва да говорите с пациентите си за 
важността от придържане към лечението,признаците 
на кървене и кога да се търси помощ от медицински 
спициалист.

 Пациентът трябва да бъде посъветван да носи винаги 
Сигналната Карта на Пациента със себе си и да я 
показва на всеки специалист по здравни грижи или 
фармацевт*
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